Службени гласник
Града Бијељина

Година LI

23. септембар 2015. године

БРОЈ 18 / 2015

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :

за Лот 1 и Лот 2 има се обававити најкасније од 15.11.2015.
године. а крајњи рок завршетка је 01.04.2016.године.

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП - 24 (2 Лот- а)/15

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга
шифром: СКП - 24 (2 Лот- а)/15

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Организовање зимске службе на подручју Града
Бијељина у сезони 2015/2016.
Лот 1 – Организовање зимске службе на подручју
Града Бијељина у сезони 2015/2016.- рад комплетне
механизације на чишћењу и посипању свих улица у
Бијељини и Јањи
Лот 2 - Организовање зимске службе на подручју
Града Бијељина у сезони 2015/2016.- рад комплетне
механизације на чишћењу и посипању путева на подручју
Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
180.000, 00 КМ (НЕТО = 153.846,15 КМ) Лот 1 = 100.000,00
КМ (НЕТО = 85.470,08 КМ), Лот 2 = 80.000,00 КМ (НЕТО
=68.376,07КМ). Средства ће бити обезбијеђена из буџета за
2016.годину са буџетске ставке ‘’Зимска служба’’ економски
код: 412 800; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга

VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

Број: 02-404-102/15
Бијељина
Датум, 08. септембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП - 32 (2 Лот- а)/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА под
шифром: СКП - 32 (2 Лот- а)/15
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга :
Санација дијела некатегорисане путне мреже на
подручју Града Бијељина
Лот

1

–

Санација

–

пољунчавање

дијела
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некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
Лот 2 – Пошљунчавање дијела некатегорисаних
путева на подручју Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 104.000, 00 КМ (НЕТО = 88.888,89КМ) Лот 1 = 48.000,00
КМ (НЕТО = 41.025,64 КМ), Лот 2 = 56.000,00 КМ (НЕТО =
47.863,25 КМ). Средства за Лот 1 грађани МЗ суфинансирају
у износу од 50% (МЗ Суво Поље – 4.000,00КМ, МЗ Доње
Црњелово – 4.000,00КМ, МЗ Горње Црњелово – 4.000,00 КМ,
МЗ Велика Обарска – 4.000,00КМ, МЗ Модран – 4.000,00 КМ
и МЗ Нови – 4.000,00КМ).
Средства за Град су обезбијеђена из буџета за
2015.годину са буџетске ставке ‘’Одржавање хоризонталне
и вертикалне сигнализације, одржавање локалних и
некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа’’ економски
код: 412 500; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
за Лот 1 и Лот 2 је 30 календарских дана од дана увођења у
посао , а обавеза инвеститора је да извођача уведе у посао
најкасније 10 дана од дана потписивања уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-103
Бијељина
Датум: 08.09.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. и 32. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 03/15)Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА ШИФРА: СЗП-09 (2Лот-а)/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РОБА под шифром:

23. септембар 2015.

СЗП-09 (2Лот-а)/15
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
јавна набавка следећих роба:
Набавка погонског горива и пратећих деривата за
потребе градске управе Града Бијељина
Лот 1 – Набавка погонског горива за моторна
возила градске управе Града Бијељина и јавне кухиње
Лот 2 – Набавка лож уља за потребе градске управе
Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 360.000,00 КМ
(НЕТО
307.692,31 КМ), за Лот 1= 200.000,00 КМ (НЕТО 170.940,17
КМ) и за Лот 2= 160.000,00 КМ (НЕТО 136.752,14 КМ) .
- за Лот 1 средства у износу од 92.000,00 ће бити
обезбјеђена из буџета за 2016. годину и 92.000,00 КМ из
буџета за 2017. годину са буџетске ставке “Трошкови горива“
економски код 412600; потрошачка јединица 0005240 и
средства у износу од 8.000,00 КМ из буџета за 2016.годину
и 8.000,00 КМ из буџета за 2017. годину са буџетске ставке
„Јавна кухиња – трошкови горива“ економски код 412600;
потрошачка јединица 0005301.
- за Лот 2 средства у износу од 80.000,00 КМ из
буџета за 2016. годину и 80.000,00 КМ из буџета за 2017.
годину са буџетске ставке “Трошкови енергије“ економски
код 412200; потрошачка јединица 0005240.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума
V
Предвиђени рок реализације набавке роба за све
Лот-ове има се обавити најкасније од 01.01.2016. године до
31.12.2017. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-106/15
Бијељина,
Датум: 14.09.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70.и 69. Закона о јавним набавкама
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Службени гласник Града Бијељина

Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, 03/15) Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ОТКАЗИВАЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке услуга СКП-03/15
Поступак јавне набавке услуга број: СКП-03/15 –
‘’Мјерење аерозагађења на подручју Града Бијељина се отказује
у складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама БиХ,
због доказаних разлога који су изван контроле уговорног
органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања
поступка јавне набавке, јер је изабрани понуђач Инстутут
за грађевинарство ‘’ИГ’’, Бања Лука доставио обавјештење о
одустанку закључења Уговора о пружању предметних услуга.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
које је објављено на Порталу јавних набавки број:1293-1-2110-3-91/15 дана 27.07.2015.године а која се односи на набавку
услуга: ‘’Мјерење аерозагађења на подручју Града Бијељина’’,
достављена је понуда понуђача:
1. Институт за грађевинарство ‘’ИГ’’, Бања Лука
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском
документацијом и Одлуком о избору најповољнијег понуђача
број:02-404-88/15 од 26.08.2015.године оцијењено је да је
најповољнији понуђач Институт за грађевинарство ‘’ИГ’’,
Бања Лука са понуђеном цијеном у бруто износу од 49.140,00
КМ.
У складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама
БиХ уговорни орган је писменим путем својим дописом број:
02/12-404-1-25/15 од 11.09.2015.године обавијестио изабраног
понуђача да је потребно да потпишу уговор о пружању
предметних услуга. Понуђач Институт за грађевинарство
‘’ИГ’’, Бања Лука је својим дописом број: ДО – ИГБЛ-ИНОС-2754-1/15 од 14.09.2015.обавијестио уговорни орган да
због раније преузетих обавеза нису у могућности приступити
потписивању Уговора о пружању услуга – Мјерење
аерозагађења на подручју града Бијељина те су принуђени да
одустану од закључивања истог.
На основу свега наведеног одлучено је као у
диспозитиву Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
Број:02-404-88/15
Бијељина
Датум: 16.09.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 88. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’,03/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-н-02/15
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда , објављеном на Порталу
јавних набавки дана 28.08.2015.године, а која се односи
на набавку радова: “ Адаптација санитарних чворова у
фискултурној сали и санацији сале, замјена плочица на
унутрашњим и вањским степеницама и замјена прозора
и врата на помоћном школском објекту у ЈУ ОШ ‘’Стеван
Немања’’ у Горњем Драгаљевцу“, понуду је доставио следећи
понуђач:
1. ДОО „Призма“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда
ДОО „Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 38.491,71 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-100/15 од
08.09.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 100/15
Бијељина
Датум: 09.09.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,03/15,Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ПП-н-01-п1/15
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.06.2015.
године и у „Сл.гласнику Бих“ бр.68 /15 од 31.08.2015.године,
а која се односи на набавку радова: “ Израда и постављање
пластеника“, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Жеграп“ Бијељина
2. ОЗ „Биос“ Високо
3. ДОО „Бразда“ Бијељина
4. ДОО „НИЗ“ Трн,Лакташи
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1. ДОО „Жеграп“ Бијељина
2. ДОО „Бразда“Бијељина
3. ДОО „НИЗ“Трн,Лакташи
4. ОЗ „Биос“ Високо

131.138,75 КМ
133.309,10 КМ
134.333,67 КМ
190.080,00 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Жеграп“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 131.138,75 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 94/15 од
14.09.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам)
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47. Закона
о јавним набавкама БиХ.
Уколико изабрани понуђач у горе наведеном року не
достави тражену документацију уговорни орган у складу са
чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља
приједлог уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг
листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
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Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 94/15
Бијељина
Датум: 16.09.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’,03/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-35/15
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.08.2015..
године и у „Сл.гласнику БиХ“број:68/15 од 31.08.2015.
године,а која се односи на набавку радова: “ Радови на
санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним
и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина“,
понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Радиша“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено је
да иста у потпуности испуњава услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума –
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,прихваћена
понуда
ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 24.903,45 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 93/15 од
15.09.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми

23. септембар 2015.
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директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 93/15
Бијељина
Датум: 18. септембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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јавних расправава о буџету Града Бијељина за 2016. године, у
следећем саставу:
1. Милорад Софренић, предсједник;
2. Нада Марковић-Спасојевић, члан;
3. Весна Ђурица, члан;
4. Александра Михајловић, члан;
5. Предраг Лопандић, члан.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “ .
Број: 02-40-4/15
Бијељина
Датум, 15. септембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина, дана 15. септембра 2015.
године, д о н о с и:

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Градоначелник
Града Бијељина, дана 15. септембра 2015. године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2016. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ
ГРАЂАНСКОГ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЗА 2016. ГОДИНУ

I
Именује се Радна група за припрему буџета Града
Бијељина за 2016. годину, у следећем саставу:
1. Милорад Софренић, предсједник;
2. Нада Марковић-Спасојевић, члан;
3. Гордана Којић, члан;
4. Боса Мијатовић, члан;
5. Томица Стојановић, члан;
6. Славко Башић, члан;
7. Миле Пејчић, члан.

I
Именује се Радна група за припрему грађанског
буџета Града Бијељина за 2016. годину, у следећем саставу:
1. Милорад Софренић, предсједник;
2. Нада Марковић-Спасојевић, члан;
3. Славко Башић, члан;
4. Стево Божић, члан;
5. Драган Божић, члан;
6. Предраг Лопандић, члан.

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-40-3/15
Бијељина,
Датум, 15. септембар 2015. године

Број: 02-40-5/15
Бијељина,
Датум, 15. септембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина, дана 15. септембра 2015.
године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ РАСПРАВА О БУЏЕТУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2016.ГОДИНУ
I
Именује се Радна група за одржавање и спровођење

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
У Комисију за одабир најповољнијег понуђача за
изградњу/реконструкцију 20 стамбених јединица на подручју
Града Бијељина у оквиру Тендера бр. 696/H-C-BJ/17/15
именује се:
ДРАГАН БОЖИЋ
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II
Задатак именованог је да сарађује са HWA током
извођења радова на објектима у оквиру Тендера бр. 696/H-CBJ/17/15.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1059/15
Бијељина
Датум, 11.септембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА
ПРИПРЕМУ МАНИФЕСТАЦИЈА „ПАНТЕЛИНСКИ
ДАНИ 2015“ И ДАН ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У тачки I Рјешењa о именовању Одбора за припрему
манифестација „Пантелински дани 2015“ и Дан Града
Бијељина број: 02-633-1/15 од 29. маја 2015.године иза тачке
23. додају се нове тачке које гласе :
24. Биљана Деспотовић, члан,
25. Миле Пејчић, члан.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-633-2/15
Бијељина,
Датум, 08. септембар 2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и
118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина (,,Службени
гласник града Бијељина,“ број 8/13 и 27/13) Градоначелник
града Бијељина, дана 02.септембра 2015. године, донио је:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА
I
У Комисију за примопредају радова (у даљем тексту:
Комисија), именују се:
1.Биљана Љотић Марковић-дипл.инж.грађевине,
предсједник
2.Жељка Грујичић- дипл.економиста, члан
3.Миленко Петричевић -дипл.професор народне
одбране, члан.

23. септембар 2015.

II
Задатак комисије је примопредаја радова по уговору
број: 02-404-76/15 од 28.07.2015. године-Реконструкција
и адаптација кровних покривача борачке категорије
становништва у Амајлијама, јавна набавка БИЗ-02/15.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-568-7/15
Бијељина,
Датум: 02.09.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13) и члана 4.
Меморандума о разумијеванју на реализацији пројекта
реконструкције стамбеног фонда повратника, избјеглица из
БиХ и расељених лица у БиХ - OPEC, из средстава фонда за
међународни развој – OFID, Градоначелник Града Бијељина
доноси
РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА
о именовању Комисије за технички пријем и
примопредају изведених радова у Граду Бијељина - Пројекат
реконструкције стамбеног фонда – OPEC
Члан 1.
У тачки I Рјешења о именовању Комисије за
технички пријем и примопредају изведених радова у
Граду Бијељина – Пројекат реконструкције стамбеног
фонда – OPEС, број: 02-111-8/15 („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 2/15), под бројем 1. умјесто Бојане
Вујовић, дипл. инг. архитектуре именује се Драган Божић,
Шеф Одсјека за здравство и социјалну заштиту, националне
мањине, повратнике и расељена лица , а под бројем 3.
умјесто Биљане Љотић – Марковић именује се Амира
Воденчаревић, службеник за реинтеграцију повратника и
расељених лица.
Члан 2.
Члан Комисије из тачке I под бројем 2. остаје
неизмјењен.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-72/15
Бијељина,
Датум: 16.09.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу чланова 4. и 8. Одлуке о стипендирању
и награђивању ученика и студената („Службени гласник
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општине Бијељина“, број 14/06) и чланова 9. став 1, 19.
став 2. и 3, и 25. став 3. и 4. Правилника о критеријумима
и поступку за стипендирање студената и ученика,
финансирање научноистраживачког рада и награђивање
ученика и наставника („Службени гласник општине
Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13) Градоначелник
Града Бијељина д o н о с и
ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СТУДЕНТСКИХ
И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА И СТИПЕНДИЈА
ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У
НАСТАВНОЈ 2015/2016. ГОДИНИ
I
У наставној 2015/2016. години утврђују се следеће
износи стипендија :
1. Основна студентска стипендија износи мјесечно
............................................................................................ 170,00 КМ
2. Стипендије за ученике генерације основних
школа износи мјесечно.. 80,00 КМ
3. Стипендије за дјецу са посебним потребама који
су ученици основних и средњих школа на подручју Града
Бијељина износи мјесечно ............................................ 80,00 КМ
4. Стипендија за дјецу са посебним потребама који су
ученици специјализованих установа у Босни и Херцеговини
и иностранству износи мјесечно .............................. 120,00 КМ
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-67-10 /15
Бијељина,
Датум, 9. септембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 8. став 3. Упутства о спровођењу
поступка анализе организације и систематизације радних
мјеста у Градској управи Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, бр. 06/14), Радно тијело за анализу организације
и систематизације радних мјеста у Градској управи Града
Бијељина, на сједници одржаној дана 11. септембра 2015.
године, донијело је
ПОСЛОВНИК
О РАДУ РАДНОГ ТИЈЕЛА ЗА АНАЛИЗУ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ
МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим
Пословником
уређују
послови
из
надлежности, организација и начин рада Радног тијела за
анализу организације и систематизације радних мјеста у
Градској управи Града Бијељина (у даљем тексту: Радно
тијело) и друга питања од значаја за испуњење његових
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задатака и одговорности, у складу са Правилником о
организацији и систематизацији радних мјеста у Градској
управи Града Бијељина (у даљем тексту: Правилник) и
Упутством о спровођењу поступка анализе организације
и систематизације радних мјеста у Градској управи Града
Бијељина (у даљем тексту: Упутство).
II - НАДЛЕЖНОСТ И АКТА РАДНОГ ТИЈЕЛА
Члан 2.
Надлежности Радног тијела су:
а) редовно прати и анализира примјену Правилника
и процјењује квалитет успостављене организације,
укључујући и радна мјеста,
б) прикупља податке релевантне за организацију
Градске управе,
в) спроводи анализу рада запослених у Градској
управи,
г) у изради нацрта организације обезбјеђује
информисање и партиципацију грађана и организација
цивилног друштва,
д) на основу извршене анализе израђује извјештај са
приједлогом измјена и допуна организације и радних мјеста у
Градској управи и доставља Градоначелнику на сагласност,
ђ) даје мишљење Градоначелнику у поступку за
промјену Правилника,
е) обавља и друге послове које му повјери
Градоначелник.
Члан 3.
Радно тијело у извршавању послова из своје
надлежности, у складу са Упутством и овим Пословником,
доноси планове, програме, закључке, предлоге, препоруке и
мишљења, а одлуке у случајевима управљања радом Радног
тијела.
Планови рада Радног тијела доносе се уз сагласност
Градоначелника.
О својим активностима и налазима, Радно тијело
обавјештава органе Града, запослене и јавност путем писаних
анализа, извјештаја и информација.
Акта Радног тијела се овјеравају и евидентирају по
правилима канцеларијског пословања предвиђена за радна
тијела Градоначелника.
III - ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД РАДНОГ ТИЈЕЛА
Члан 4.
Радно тијело је стално радно тијело чије чланове
именује Градоначелник, посебним рјешењем, у складу са
Упутством.
Члан 5.
Радно тијело има предсједника.
Радно тијело на својој првој сједници бира
предсједника из реда чланова, запослених лица у Градској
управи.
Члан 6.
Радно тијело има секретара.
Непосредни руководилац организационе јединице
надлежне за послове управљања људским ресурсима је по
положају секретар Радног тијела, ако Радно тијело не одлучи
другачије.
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Члан 7.
Предсједник Радног тијела има право и дужност да:
- сазива сједнице Радног тијела,
- учествује у припремама и води сједнице,
- сарађује са секретаром по питању вођења
записника и прикупљања релевантне документације,
- осигурава поштовање одредби овог Пословника и
других аката,
- осигурава остваривање права и дужности чланова
Радног тијела,
- сарађује са Градоначелником и другим органима и
тијелима,
- потписује акта Радног тијела,
- по потреби, извјештава Скупштину Града,
запослене и јавност о раду и сарадњи са другим члановима
Радног тијела,
- обавља и друге послове у оквиру права и дужности
у складу са одлукама и закључцима Радног тијела.
Члан 8.
Секретар Радног тијела израђује позиве за сједнице
Радног тијела, обезбеђује услове за рад, води записник о
раду, учествује у изради аката Радног тијела, комплетира
и чува документацију о раду Радног тијела и обавља друге
послове у складу са одлукама Радног тијела.
Члан 9.
Чланови Радног тијела имају право и дужност
да учествују у раду Радног тијела, износе своје ставове и
мишљења по појединим питањима, да учествују у раду
тимова које образује Радно тијело, гласају на сједницама као
и друга права и дужности у складу са овим Пословником и
одлукама Радног тијела.
Чланови Раданог тијела су дужни да се придржавају
реда и говоре када добију ријеч.
Члан 10.
Радно тијело свој рад заснива на планирању,
тимском раду, одговорности и поштовању временских
оквира за извршавање појединих послова.
Тимове за извршавање појединих послова из
надлежности, Радно тијело образује посебним одлукама,
плановима или програмима.
Члан 11.
У извршавању послова из надлежности, Радно тијело
сарађује са органима и тијелима Града, организационим
јединицама Градске управе, организацијама цивилног
друштва и другим организацијама и субјектима као и са
запосленим у Градској управи у циљу што квалитетнијег
испуњења задатака из дјелокруга рада.

јавност.

Члан 12.
Радно тијело ради у сједницама које су отворене за

Сједнице Радног тијела се одржавају по потреби, а
најмање једном годишње.
Сједницама Радног тијела могу присуствовати
лица која позове предсједник Радног тијела када је то у вези
са дневним редом сједнице.
О раду Радног тијела води се записник који садржи
основне информације о одржаној сједници, присутним
члановима, питањима која су разматрана, ставовима,

23. септембар 2015.

мишљењима, одлукама и другим актима донијетим на
сједници.
Члан 13.
Сједницу Радног тијела сазива предсједник, а
у случају спријечености предсједника, сједницу може
сазвати и 1/3 чланова Радног тијела. Предсједник Радног
тијела је дужан сазвати сједницу Радног тијела и на захтјев
Градоначелника, 1/3 запослених или 100 потписа грађана.
Сједница се сазива писаним позивом и садржи
приједлог дневног реда. Уз позив се достављају припремљени
материјали по појединим тачкама дневног реда.
Позив за сједницу доставља се најкасније три дана
прије одржавања, а у изузетним случајевима и у краћем
року.
Члан 14.
Радно тијело може засиједати ако сједници
присуствује већина чланова Радног тијела.
Радно тијело доноси акте из своје надлежности
већином гласова чланова Радног тијела.
IV - ИНФОРМИСАЊЕ
ЈАВНОСТИ И ЗАПОСЛЕНИХ

ОРГАНА

ГРАДА,

Члан 15.
Радно тијело о свом раду обавјештава органе
Града, по потреби или на њихов захтјев, достављањем
информација, извјештаја или анализа.
Радно тијело о својим активностима и актима
информише јавност и запослене давањем саопштења,
истицањем обавјештења на јавним мјестима као и на други
погодан начин.
Радно тијело примјерке својих докумената
доставља службенику надлежном за информисање и односе
са јавношћу.
V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
О појединим питањима која нису посебно уређена
овим Пословником одлучује Радно тијело, у складу са
прописима.
Члан 17.
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи
Пословник Радног тијела за редовну анализу организације и
систематизације радних мјеста у Административној служби
општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
бр. 29/09).
Члан 18.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-1058/15
Бијељина,
Датум, 11. септембар 2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
РАДНОГ ТИЈЕЛА
Драган Вујић, с.р.

23. септембар 2015.
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ОГЛАС

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-85/15 од 21.07.2015. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 102 упис оснивања Заједнице етажних власника
„Мајора Д. Гавриловића 6“ Улица Мајора Д. Гавриловића
бр; 6, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Мајора Д. Гавриловића 6“ Улица Мајора Д.
Гавриловића бр; 6, Бијељина, Регистарски лист број: 102.
Оснивачи: 19 етажна
власника
зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница
у правном промету иступа самостално у оквиру своје
дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Лазаревић Ненад, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
НАЧЕЛНИКОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-114/15 од 31.08.2015. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 104 упис пререгистрације Заједнице етажних власника
„Иве Андрића 48 б“ Улица Иве Андрића бр: 48 б Бијељина,
са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Иве Андрића 48 б“ Улица Иве Андрића бр: 48 б
Бијељина, Регистарски лист број: -104.
Оснивачи: 8 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Остојић Владимир, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-87/15 од 04.08.2015. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 103 упис оснивања Заједнице етажних власника
„Доситеја Обрадовића 10“ Улица Доситеја Обрадовића бр;
10, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде
„Доситеја Обрадовића 10“ Улица Доситеја
Обрадовића бр; 10, Бијељина, Регистарски лист број: 103.
Оснивачи: 8 етажна власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Панић Милица, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
НАЧЕЛНИКОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

НАЧЕЛНИКОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-118/15 од 10.09.2015. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 66 брисање уписа (гашење) Заједнице етажних
власника „Ламела 1“ улица Пере Станића бр. 11 и 13,
Бијељина.
НАЧЕЛНИКОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.
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НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-09 (2 Лот-а)/15

2

4.

ОДЛУКА О ОТКАЗИВАЊУ
НАБАВКЕ УСЛУГА СКП-03/15

3

5.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-н-02/15

3

6.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПП-н-01-п1/15
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7.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-35/15

4

8.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2016.
ГОДИНУ

5

9.

ПОСТУПКА

ЈАВНЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ РАСПРАВА О БУЏЕТУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2016. ГОДИНУ

10. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ПРИПРЕМУ
ГРАЂАНСКОГ
БУЏЕТА
ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2016. ГОДИНУ

13.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА

14.

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ
ЗА
ТЕХНИЧКИ
ПРИЈЕМ
И
ПРИМОПРЕДАЈУ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА
–
ПРОЈЕКАТ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
6
СТАМБЕНОГ ФОНДА – ОРЕС

15.

ЗАКЉУЧАК
О
УТВРЂИВАЊУ
ИЗНОСА
СТУДЕНТСКИХ И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА
И СТИПЕНДИЈА ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ
7
ПОТРЕБАМА У НАСТАВНОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

1.

2.
5

12. РЈЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ОДБОРА
ЗА
ПРИПРЕМУ
МАНИФЕСТАЦИЈА
„ПАНТЕЛИНСКИ ДАНИ 2015“ И ДАН ГРАДА
БИЈЕЉИНА

6

6

ПОСЛОВНИК О РАДУ РАДНОГ ТИЈЕЛА ЗА АНАЛИЗУ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ
7
МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

5

5

ЗА

АКТА
РАДНОГ
ТИЈЕЛА
ЗА
АНАЛИЗУ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ
МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

1.

11. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДАБИР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ИЗГРАДЊУ/
РЕКОНСТРУКЦИЈУ 20 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ОКВИРУ ТЕНДЕРА
БР. 696/Н-С-ВЈ/17/15

КОМИСИЈЕ

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА „МАЈОРА Д. ГАВРИЛОВИЋА 6“ УЛИЦА
МАЈОРА Д. ГАВРИЛОВИЋА БР. 6 БИЈЕЉИНА

9
ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА „ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 10“ УЛИЦА
9
ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА БР. 6 БИЈЕЉИНА

3.

ОГЛАС
О
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ИВЕ АНДРИЋА 48 Б“ УЛИЦА
9
ИВЕ АНДРИЋА БР. 48 Б БИЈЕЉИНА

4.

ОГЛАС О БРИСЊАЊУ УПИСА (ГАШЕЊЕ) ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЛАМЕЛА 1“ УЛИЦА ПЕРЕ
9
СТАНИЋА БР. 11 И 13 БИЈЕЉИНА

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa
ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
ТИРАЖ: 100 примјерака

